สาร

ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่เคารพทุกทาน

วารสารฉบับนี้ เปนฉบับประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 เปนเดือนยางเขาไตรมาสที่ 3 สําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบปบัญชี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ มีสมาชิก 9,921 คน มีสินทรัพยรวม 15,288,891,601.72 บาท
และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยู ใหเกิดกําไรกอนปรับปรุง 243,209,090.14 บาท การบริหารตาง ๆ เปนไปตามปกติดวยดี
ทัง้ ในดานการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก ไขระเบียบตาง ๆ และดานความมัน่ คง ทางการเงิน ภายใตการบริหารงานตามนโยบาย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอุดมการณสหกรณ
ในรอบปทผี่ า นมา สหกรณฯ ไดสง กรรมการและเจาหนาที่ ไปรวมอบรมประชุมสัมมนากับหน�วยงานอ�นหลายทาน
เพ�อนําความรู ใหม ๆ มาปรับปรุงแก ไข สหกรณของเราให ไดรบั การพัฒนายิง่ ๆ ขึน้ ไป และมติคณะรัฐมนตรี เม�อวันที่ 7 มีนาคม
2562 เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ใหมกี ารกํากับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกันกับสถาบันการเงิน และรางกฏกระทรวงทีก่ าํ หนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามอ�น
ของกรรมการ และผูจ ดั การของสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนีย่ น โดยคณะกรรมการตองมีองคประกอบตามทีก่ าํ หนดไว
ในขอบังคับสหกรณและชุมนุมสหกรณ ทั้งนี้สหกรณขนาดเล็กตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน และสหกรณขนาดใหญ
ตองมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดานการเงิน การบริหารจัดการ หรือการบัญชี และทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ครัง้ ที่ 4 เม�อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบหลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โดยกําหนดใหกรรมการและผูจัดการสหกรณที่เขาอบรมครบ 54 ชั่วโมง ถือวาเปนบุคลากร
ที่มีความรูดานการเงิน การบัญชี และการบริหารงานสหกรณ เม�ออบรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทยสงรายช�อใหกรมสงเสริมสหกรณขึ้นทะเบียน ทั้งนี้เพ�อใชเปนหลักฐานตรวจสอบวาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
การเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังนั้นขอใหสมาชิกทุกทานมั่นใจวากรรมการสหกรณ มีคุณภาพคุณสมบัติ
ในการบริหารจัดการสหกรณมคี วามสามารถในการสรางความสําเร็จกาวหนา มัน่ คง ใหแก สหกรณ ตลอดจนชวยสนับสนุน
นโยบาย “ฅนสหกรณจริงตองไมกินไม โกง สหกรณสีขาวจะตองสะอาดโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลหรือผลประโยชน
ของสมาชิกเปนหลักตลอดไป” ยั่งยืนตลอดไป

(นางบุญหนา บุญเรือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

บก.

พบสมาชิก
นายสมนึก จิตตภานันท
บรรณาธิการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่เคารพทุกทาน

วารสารประชาสั ม พั น ธ ส หกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ก าฬสิ น ธุ จํ า กั ด ฉบั บ นี้ เป น ฉบั บ ที่ 401-402 ประจํ า เดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม นับเปนเดือนมหามงคลของพสกนิการชาวไทย คือวันที่ 28 กรกฎาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย ลําดับที่ 10 แหงบรมราชจักรีวงศ และวันที่
12 สิงหาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ซึ่ ง ส ว นราชการและหน� ว ยงานต า ง ๆ ได จั ด พิ ธี เ จริ ญ พุ ท ธมนต ถ วายพระพรชั ย มงคลแด ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถพระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล า เจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ�อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ใหประชาชนและ
หน�วยงานทุกภาคสวนรวมในการบําเพ็ญกุศล ถวายเปนพระราชกุศล ทั่วประเทศ
สวนในดานสหกรณ ขณะนีเ้ ราไดประกาศรับสมัครเพ�อรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
กาฬสินธุ จํากัด ซึ่งจะเปดรับสมัครระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่หน�วยรับสมัครที่ผูปกครอง
นักเรียน-นักศึกษาสังกัดอยู แตกรณีผูสมัครมีบิดาและมารดาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ให ใชสิทธิ์
สมัครไดเพียงสิทธิ์เดียวเทานั้น หากตรวจสอบภายหลังพบวาย�นใบสมัครเพ�อขอรับทุน และมีรายช�อไดรับทุน ทั้ง 2 ที่ (บิดา/
มารดา) สหกรณจะตัดสิทธิ์ ไมใหผูนั้นไดรับทุนนะครับ จึงขอเรียนชี้แจงใหทราบ จะได ไมเสียสิทธิ์ สวนรายละเอียดตาง ๆ
ใหดูในวารสารฉบับนี้
ทายสุดนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้คงจะเปนส�อกลางขาวคราวความเคล�อนไหวของสหกรณ ใหกับ
ทุกทานได หากมีปญหาทานก็สอบถามเขามาไดที่สหกรณฯ หรือ เบอรตรง 098-1058852 ยินดีรับใชครับ
...ดวยความปรารถนาดี...
สมนึก จิตตภานันท
(นายสมนึก จิตตภานันท)
บรรณาธิการ
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จากใจ
ผูจัดการ

นายสุเนตร ทองคํา
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

กราบเรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ที่เคารพทุกทาน

พบกันฉบับนี้เปนครั้งที่ 3 ในการพบปะกับทานสมาชิกทางวารสารประชาสัมพันธของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ของพวกเรานะครับ ฉบับนี้ผมขอเลาผลงานของสหกรณเราในชวงเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม วาเราไดทําอะไรไปแลวบาง
ในเดือนกรกฎาคม เปนเดือนที่มีความสําคัญของสถาบันทางพระพุทธศาสนาคือ วันอาสาฬหบูชา และวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพวกเราเจาหนาที่สหกรณ
ไดรวมกับคณะกรรมการดําเนินการ ไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญดังกลาวโดยการทําบุญใสบาตรและพิธีถวายพระพรแดพระองคทาน
เดือนสิงหาคม พวกเราไดทํากิจกรรมที่สําคัญ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมวันแมแหงชาติ และกิจกรรมจัดงานเกษียณอายุ
ราชการใหกับมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทุกทาน และสิ่งสําคัญที่ผมในฐานะผูจัดการตองการที่จะทําคือ
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ ใหเปนสหกรณคุณธรรมตามแนวทางแหงวิถีพุทธอยางแทจริง โดยผมไดรวมกับ
คณะเจาหนาที่ชวยกันระดมแนวคิดเพ�อกําหนดใหมีเอกลักษณ และอัตลักษณของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของพวกเรา
เพ�อเปนหลักยึดในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยไดมีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด มีเอกลักษณ คือ คุณธรรม นําการใหบริการ, และมีอัตลักษณก็คือ เจาหนาที่ทุกคน
มีมาดดูดี วจีไพเราะ และยังไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาไว 5 ขอ เพ�อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเจาหนาที่ทุกคนดังนี้
1. มีภารงานที่ชัดเจน
2. มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
3. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. มีวิธีการและมาตรการในการที่จะทํางานตามแผนใหบรรลุเปาหมายที่ชัดเจน
5. มีการทบทวนผลการทํางานเพ�อปรับปรุงแก ไขใหงานบรรลุเปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนดอยางชัดเจน
ซึง่ หาแนวทางดังกลาวนีผ้ มพรอมดวยเจาหนาทีท่ กุ คนพรอมทีข่ บั เคล�อนเพ�อใหสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ของพวก
เรามีการพัฒนาและสรางศรัทธาความเช�อมัน่ ใหบงั เกิดขึน้ กับมวลสมาชิกให ได ผมขอใหสมาชิกทุกทานได โปรดใหกาํ ลังใจกับพวกเรา
ในการทํางานดวย หากมีอะไรชี้แนะเพ�อใหสหกรณของพวกเราเจริญกาวหนาพวกเรายินดีที่จะรับฟงและจะนําไปปฏิบัติ
เพ�อประโยชนสงู สุดและเพ�อความสุขของมวลสมาชิกครับ และสุดทายขออํานวยพรใหสมาชิกมีความสุขทุก ๆ ทาน ...พบกันใหม
ฉบับหนา สวัสดีครับ

(นายสุเนตร ทองคํา)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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นายสุเนตร ทองคํา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด พรอมเจาหนาที่ รวมทําบุญถวายพระพุทธรูป
และสมทบทุนสรางเจดียศรีเชียงสา ณ บานเชียงสา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เม�อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

นายสุ เ นตร ทองคํ า ผู จั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย
ครู ก าฬสิ น ธุ จํ า กั ด เข า ร ว ม โครงการประชุ ม

เชิงปฏิบตั กิ ารบุคลากรทางการศึกษาเพ�อจัดทํา
แนวทางพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ดวยกระบวนการ PLC เม�อวันที่ 12-13 กรกฎาคม
2562 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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นายสุเนตร ทองคํา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ใหกับทายาท นายกิตติ ฆารรักษา เม�อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เปนตัวแทนมอบเงินสินไหมมรณกรรม

ร ว มทํ า ความดี ด ว ยหั ว ใจ
ปลูกตนกลาแหงความดี เราทําความดีดวยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
28 กรกฎาคม 2562
นายสุ ร พี เยาวเรศ หั ว หน า ฝ า ยอาคารสถานที่ แ ละพั ส ดุ , นายธนศั ก ดิ์ จํ า พล

นางสุปน โวหารกลา หัวหนาฝายการเงิน
พร อ มคณะเจ า หน า ที่ ร ว มประชุ ม

ซักซอมการจัดทํางบกระแสเงินสด
เม�อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ
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..

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด...

เปรียบเทียบระหวางเดือน / ป มิถุนายน 2561 / 2562, มิถุนายน 2562 / กรกฎาคม 2562 โดย เจนณรงค เวียงวะลัย
ที่ / รายการ
จํานวนสมาชิก (ราย)

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562
9,826

9,943

เพิ่ม - ลด
117

30 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
9,943

เพิ่ม - ลด

9,955

12

1. สินทรัพยรวม

14,872,526,140.85 15,288,891,601.72

416,365,460.87 15,288,891,601.72 15,050,570,301.47 -238,321,300.25

1.1 เงินใหสมาชิกกู

14,764,889,314.37 14,878,716,789.34

113,827,474.97 14,878,716,789.34 14,892,577,229.00

13,860,439.66

1.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

37,013,795.47

289,693,732.28

252,679,936.81

289,693,732.28

1.3 เงินลงทุน

11,078,050.00

11,478,050.00

400,000.00

11,478,050.00

11,487,980.00

9,930.00

1.4 สินทรัพยอ�น

59,544,981.01

109,003,030.10

49,458,049.09

109,003,030.10

108,247,479.56

-755,550.54

2. หนี้สินรวม

8,330,814,277.28

8,431,159,590.63

100,345,313.35

8,431,159,590.63

8,158,053,777.07 -273,105,813.56

2.1 เงินกูยืมจากสถาบันอ�น

6,498,883,516.27

6,379,886,488.07 -118,997,028.20

6,379,886,488.07

6,067,051,127.34 -312,835,360.73

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

1,796,812,113.24

1,906,515,994.23

109,703,880.99

1,906,515,994.23

1,906,180,132.52

-335,861.71

35,118,647.77

144,757,108.33

109,638,460.56

144,757,108.33

184,822,517.21

40,065,408.88

3. ทุนของสหกรณ

6,302,726,767.10

6,616,522,920.95

313,796,153.85

6,616,522,920.95

6,634,218,170.95

17,695,250.00

3.1 ทุนเรือนหุน

5,560,692,000.00

5,823,017,590.00

262,325,590.00

5,823,017,590.00

5,841,171,040.00

18,153,450.00

3.2 ทุนสํารอง

699,727,112.82

750,959,112.82

51,232,000.00

750,959,112.82

750,959,112.82

0.00

42,307,654.28

42,546,218.13

238,563.85

42,546,218.13

42,088,018.13

-458,200.00

4. รายได

499,347,485.28

508,356,823.55

9,009,338.27

508,356,823.55

564,849,089.38

56,492,265.83

4.1 ดอกเบี้ยรับ

496,679,033.62

505,956,564.62

9,277,531.00

505,956,564.62

562,439,840.45

56,483,275.83

28,900.00

20,000.00

300

20,000.00

23,200.00

3,200.00

2,639,551.66

2,380,258.93

72,160.65

2,380,258.93

2,386,048.93

5,790.00

5. คาใชจาย **

260,362,388.81

267,147,733.41

6,785,344.60

267,147,733.41

306,550,735.93

39,403,002.52

5.1 ดอกเบี้ยจายเงินกู

137,038,511.24

138,177,007.06

1,138,495.82

138,177,007.06

164,555,265.24

26,378,258.18

5.2 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

33,572,096.20

36,664,970.18

3,092,873.98

36,664,970.18

37,008,442.62

343,472.44

5.3 คาใชจายในการบริหาร

89,751,781.37

92,305,756.17

2,553,974.80

92,305,756.17

104,987,028.07

12,681,271.90

238,985,096.47

241,209,090.14

2,223,993.67

241,209,090.14

258,298,353.45

17,089,263.31

2.3 หนี้สินอ�น

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ

4.2 คาธรรมเนียมแรกเขา
4.3 รายไดอ�น

* กําไรสะสม / กอนปรับปรุง

38,257,612.91 -251,436,119.37
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เก็บมาฝาก...
จากหองประชุม

โดย ประดิษฐ ซองศิริ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 62 ในการประชุม ครั้งที่ 25
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
โครงการประกันชีวิตหมูสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ป 2562

สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตหมูกับบริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น

ระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562 มีสมาชิกถึงแกกรรม รายละเอียดดังนี้

ถึงแกกรรม
32

เปนเงิน
16,500,000.00

จายไปแลว
25

เปนเงิน
12,500,000.00

คงเหลือคางจาย
7

เปนเงิน
4,000,000.00

โครงการประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณ โครงการ 1

กับบริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 นั้น

ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 มีสมาชิกถึงแกกรรม รายละเอียดดังนี้

ถึงแกกรรม
22
สมทบ 1 ราย

เปนเงิน
6,500,000.00
-

จายไปแลว
21
-

เปนเงิน
6,200,000.00
-

คงเหลือคางจาย
1
-

เปนเงิน
300,000.00
-

โครงการประกันชีวิตกลุมสมาชิกสหกรณ โครงการ 2

กับบริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด กรมธรรมคุมครอง ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น

ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 มีสมาชิกถึงแกกรรม รายละเอียดดังนี้
ถึงแกกรรม
12

เปนเงิน
4,200,000.00

จายไปแลว
10

เปนเงิน
3,600,000.00

คงเหลือคางจาย
2

เปนเงิน
600,000.00

รายงานฐานะกองทุนตาง ๆ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

คงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
2,246,145.33 บาท
2,498,970.12 บาท
1,077,726.15 บาท
79,466,600.00 บาท
20,740,450.74 บาท

กองทุนสนับสนุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
กองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) หัก 1%
กองเงินสินไหมมรณกรรม (2%)
เงินประกันสัญญาเพ�อค้ําประกันเงินกู
เงินสวัสดิการเพ�อชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู

รายงานงบประมาณคาใชจายสวัสดิการฯ ประจําป 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ที่
1
2

รายการ
คาใชจายเงินทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
คาใชจายทุนสงเคราะหศพสมาชิก/คูสมรส

คงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
15,436,000.00 บาท
3,459,000.00 บาท

สหกรณฯ ไดจายเงินกู ใหแกสมาชิกระหวางวันที่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562
ประเภทเงินกู
เงินกูสามัญใชบุคคลค้ําประกัน
เงินกูสามัญ ไมเกินมูลคาหุน
เงินกูเพ�อเหตุฉุกเฉินผานเคร�อง ATM.
เงินกูเพ�อสวัสดิการ (โครงการเพ�อการศึกษา)
เงินกูพิเศษ
รวมจายจริง
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จํานวน (ราย)
96
11
2,227
5
5
2,344

ยอดอนุมัติ (บาท)
194,610,000.00 บาท
5,343,000.00 บาท
20,143,266.29 บาท
127,000.00 บาท
15,700,000.00 บาท
235,923,266.29 บาท

..

สวัสดิกจัารสมาชิ
ก
ดสรรจากเงินจากงบประมาณรายจายประจําป

โดย อนงลักษณ ฆารละออง

➊ กองทุนสงเคราะหศพสมาชิกและคูสมรส

สมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะจายเงินสงเคราะหศพเกีย่ วกับการจัดการศพ แกทายาทสมาชิก โดยจายใหตามอายุการ
เปนสมาชิก ปละ 2,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท คูส มรสที่ ไมใชสมาชิกสหกรณจะจายใหครึง่ หนึง่ ของสมาชิกแตไมเกิน 25,000 บาท

➋ กองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
จายใหสมาชิกที่ถงึ แกกรรมทุกกรณี ตามอายุการเปนสมาชิก ปละ 6,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท สหกรณ จายให
บุคคลที่สมาชิกระบุไว ใหเปนผูรับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผูถึงแกกรรมที่พึงไดรับ สหกรณฯ จะหักไว 1% เพ�อสมทบเขากองทุน
สวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก ถาสมาชิกมีอายุเกินกวา 80 ปขึ้นไป สหกรณจะจายเพิ่มอีกรายละ 300,000 บาท

➌ โครงการประกันชีวิตกลุม
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทําประกันชีวิตกลุมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหแก
สมาชิกระยะเวลาคุมครอง 1 ป เม�อถึงแกกรรมจะไดรับสินไหมทดแทน ดังนี้.
1. เสียชีวิตปกติ
จาย 500,000 บาท
2. เสียชีวิตอุบัติเหตุ
จาย 1,000,000 บาท
3. เสียชีวิตอุบัติเหตุสาธารณภัย
จาย 1,500,000 บาท

➍ กองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการ จะไดรับเงินสวัสดิการดังนี้
1. เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้น จายให ปละ 500 บาท
2. การนับอายุการเปนสมาชิกถาเศษของปครบ 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป
3. การขอรับเงินใหย�นเร�องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณกําหนดไมนอยกวา 15 วัน กอนวันเกษียณอายุราชการ หรือวันที่
ลาออกจากราชการ
4. เอกสารประกอบ สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาทะเบียนบาน/คําสั่งเกษียณ
5. สหกรณจะโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกเทานั้น

➎ เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุ
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหกบั สมาชิกโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกเทานัน้ จะจายให ในเดือนธันวาคม
ของปบัญชี กําหนดหลักเกณฑการจายเงิน ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

อายุ 65 - 69 ป
อายุ 70 - 74 ป
อายุ 75 - 79 ป
อายุ 80 - 84 ป
อายุ 85 - 89 ป
อายุ 90 - 99 ป
อายุ 100 ปขึ้นไป

ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน
ให ไดรับเงินสวัสดิการ จํานวน

500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประกาศสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ฉบับที่ 015/2562

เร�อง การรับสมัครเพ�อรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2562
ดวยสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด มีความประสงคจะมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ซึ่งดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ ประจําป 2562 โครงการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ไดรับจัดสรรจากทุนสาธารณประโยชน จํานวน 2,000,000.00 บาท
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2552 และ
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 62 ในการประชุมครั้งที่ 3 เม�อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัคร
เพ�อรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ประจําป 2562 ดังนี้

1. ประมาณการจํานวนทุนและเงินทุน
1.
2.
3.
4.
5.

ทุนระดับ
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
อุดมศึกษา ไมสูงกวาปริญญาตรี

จํานวนทุนละ (บาท)
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

จํานวนทุนแตละหน�วยจะแจงใหทราบภายหลังจากวันที่รับสมัครเสร็จเรียบรอยแลว และจัดสรรทุนตามสัดสวนของแตละหน�วย
รับสมัครโดยยึดงบประมาณที่ ไดรับจากการจัดสรรเปนหลัก

2. คุณสมบัติของผูรับทุน

ผูมีสิทธิ์สมัครเพ�อรับทุนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.1 เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ยกเวนบุตรบุญธรรม
2.2 ในปการศึกษา 2562 เปนผูกําลังเรียนหรือศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดไว ในประเภทของทุนดังนี้
2.2.1 ทุนระดับกอนประถมศึกษา
2.2.2 ทุนระดับประถมศึกษา
2.2.3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2.2.4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.5 ทุนระดับอุดมศึกษา ไมสูงกวาปริญญาตรี

3. หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัครตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด กําหนด ขอรับไดทหี่ น�วยรับสมัคร หรือดาวน โหลดไดที่ www .kalasintsc.
net หรือ Facebook สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครขอรับทุน
3.3 หนังสือรับรองการเปนนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษาที่กําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู ซึ่งสถานศึกษาเปนผูรับรอง
ใหนําหลักฐานดังกลาวมาย�นในวันรับทุน ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการจับสลาก ถาไมนํามาย�นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหถือวาสละสิทธิ์

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

4.1 รับสมัครในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.00-น.-15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)
ณ หน�วยรับสมัคร สงรายช�อใหสหกรณไมเกินวันที่ 6 กันยายน 2562 ตามแบบทีส่ หกรณกาํ หนดโดยจัดสงทาง E-mail : kalasin_tsc@yahoo.co.th,
E-mail : kalasintsc@gmail.com
4.2 ทุนทุกระดับ ใหย�นใบสมัครที่หน�วยรับสมัครที่ผูปกครองนักเรียนสังกัดอยู กรณีผูสมัครที่มีบิดาและมารดาเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ให ใชสิทธิ์สมัครไดเพียงสิทธิ์เดียวเทานั้น
4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวาย�นใบสมัครเพ�อขอรับทุนและมีรายช�อไดรับทุนทั้ง 2 ฝาย (บิดา/มารดา) สหกรณออมทรัพยครู
กาฬสินธุ จํากัด จะตัดสิทธิ์ ไมใหผูนั้นไดรับทุน
4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร ในระหวาง วันที่ 9-11 กันยายน 2562
4.5 ประกาศรายช�อผูมีสิทธิ์เพ�อรับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562
ณ หน�วยรับสมัคร และ www.kalasintsc.net หรือ Facebook สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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4.6 แจงจัดสรรจํานวนทุนแตละหน�วย ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หน�วยรับสมัคร และ www.kalasintsc.net หรือ
Facebook สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

5. การแบงหนวยรับสมัคร แบงออกเปน 19 หนวย ดังนี้
หน�วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อําเภอ / (เขต)

สถานที่

เมือง+สพป.กส. เขต 1
ดอนจาน
กมลาไสย
รองคํา
สหัสขันธ
สามชัย
หวยเม็ก+สพป.กส. เขต 2
ทาคันโท
หนองกุงศรี
ยางตลาด
ฆองชัย
หวยผึ้ง+สพป.กส. เขต 3
กุฉินารายณ
เขาวง
นาคู
นามน
คํามวง
สมเด็จ
จังหวัด สถาบัน เทศบาลเมือง

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ สาขาบานเตาไห
โรงเรียนบานนาวิทยาคม
โรงเรียนพิพัฒนราษฎรบํารุง
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
โรงเรียนถ้ําปลาวิทยายน
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย
สํานักงาน สพป.เขต2
โรงเรียนทาคันโทวิทยายน
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
โรงเรียนพินิจราษฎรบํารุง
โรงเรียนบานชาดวิทยาคาร
โรงเรียนบานหวยผึ้ง
โรงเรียนกุฉินารายณ
โรงเรียนกุดกวางสวาสดิ์วิทยา
โรงเรียนชุมชนภูแลนชางคเชนทรพิทยาคาร
โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

ใหหน�วยรับสมัครแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครประจําหน�วย หน�วยละ 3 คน หรือ ตามความเหมาะสม และกรรมการ
ที่รับผิดชอบตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

6. วิธีคัดเลือกเพ�อรับทุน
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด จะคัดเลือกผูสมัครเพ�อรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกโดยวิธีจับสลาก

7. วัน เวลา และสถานที่จับสลาก
7.1 จับสลาก ณ หน�วยรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
7.2 ประกาศผลการจับสลากภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หน�วยรับสมัคร และ www.kalasintsc.net หรือ Facebook สหกรณ
ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

8. สิทธิการรับทุน
ผูผ า นการจับสลากตามประกาศของคณะกรรมการทีส่ หกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด มอบหมาย จะมีสทิ ธิไดรบั ทุนโดยสมบูรณ
เม�อสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ไดดําเนินการประกาศผลการจับสลากเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น

9. วิธีจับสลาก และมอบทุน
9.1 จับสลากที่หน�วยรับสมัคร โดยแยกเปนระดับตามที่ ไดรับจัดสรร มอบกรรมการประจําเขต และกรรมการประจําหน�วย
เปนผูดําเนินการ โดยใหคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
9.2 มอบทุนที่หน�วยรับสมัคร โดยมอบกรรมการประจําหน�วยรับสมัคร เปนผูดําเนินการตามความเหมาะสม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ยรรยง คงภาษี
(นายยรรยง คงภาษี)
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

(ลงช�อ)

วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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?

?
บ
คําตอ
ที่นี่มี

..

โดย เทอดเกียรติ ขูรูรักษ

สวัสดีครับ สมาชิก ทุกทาน กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมนที่นี่มีคําตอบ คอลัมนดี ๆ ที่มีคําตอบ

สําหรับสมาชิก และคําถามที่สมาชิกสอบถามเขามาผานชองทางตาง ๆ เชน facebook, LINE, โทรศัพท มีคําถาม
อะไรกันบาง ไปติดตามกันไดเลยครับ

1.

คําถามที่ 1
ขาราชการบํานาญ ชําระหนี้หมดแลว แตยังมีรายการหัก
สามารถรับเงินคืนไดที่ ไหน

ตอบ

ขาราชการบํานาญที่ชําระหนี้หมดแลว แตยังมีรายการหักเพราะขอมูล
ณ วันที่ชําระหนี้หมดจะถูกสงใหกรมบัญชีกลางในเดือนถัดไป จึงยังมีการหักอยู สวนที่
ชําระเกิน จะโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณฯ ของสมาชิกครับ

คําถามที่ 2
ตอบ

3.
ตอบ

12

สมาชิกสามารถสงหลักฐานการโอนชําระ
ผานชองทางไลนของสหกรณฯ ได ไหมครับ

ไดครับ....โดยการแจง
1. เลขทะเบียนสหกรณหรือ ช�อ-สกุล
2. เบอร โทรศัพท
3. สลิปหรือหลักฐานการโอนชําระครับ

คําถามที่ 3
กองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ
มีหลักเกณฑอยางไรบาง

1. ชวยเหลือสําหรับผูมีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป ในอัตราไมต่ํากวา
ปละ 500 บาท
2. การขอรับเงินใหยนเร�
� องราวขอรับเงินตามแบบทีส่ หกรณกาํ หนดภายใน 60 วัน
นับแตวันเกษียณอายุราชการ
3. เอกสารประกอบ สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาทะเบียนบาน/คําสั่งขาราชการ
พนจากราชการ เน�องจากมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ
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TEACHER ’ S SAVING CO - OPERATIVE OF KALASIN LTD.

2.

2

4

1

ธนาคารกรุงไทย
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
404-1-00190-0

ธนาคารกรุงเทพ
315-0-02923-3

ธนาคารธนชาต
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
634-6-03903-0
ธนาคารออมสิน
สาขากาฬสินธุ (เผ�อเรียก)
0-5100015365-3

ธนาคารไทยพาณิชย
สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)
578-255051-7

สาขากาฬสินธุ (ออมทรัพย)

6

3

5

ธ.ก.ส.
สาขาสงเปลือย (ออมทรัพย)
01-032-2-95094-9

นฝาก
2.25 เงิ
ออมทรัพย

ดอกเบี้ย
รอยละ/ป

4.0 เงินฝากประจํา
4.0

เงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ

7.0 เงินกู
วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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ตารางการชําระเงินกูสามัญ
รายละเอียดแนบทายหลักเกณฑ เงินกูสามัญ (เดิม)

สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1 ถึงเลขทะเบียนที่ 32192 รายละเอียดการชําระเงินกูสามัญ กําหนดสงชําระ 200 งวด
นกู/ ชําระงวด... บาท/
ที่ จํานวนเงิ
บาท
เดือน
1
100,000
900
2
200,000
1,800
3
300,000
2,700
4
400,000
3,600
5
500,000
4,400
6
600,000
5,300
7
700,000
6,200
8
800,000
7,100
9
900,000
7,900
10 1,000,000
8,800

นกู/ ชําระงวด... บาท/
ที่ จํานวนเงิ
บาท
เดือน
11 1,100,000
9,700
12 1,200,000
10,600
13 1,300,000
11,500
14 1,400,000
12,300
15 1,500,000
13,200
16 1,600,000
14,100
17 1,700,000
15,000
18 1,800,000
15,800
19 1,900,000
16,700
20 2,000,000
17,600

นกู/ ชําระงวด... บาท/
ที่ จํานวนเงิ
บาท
เดือน
21 2,100,000
18,500
22 2,200,000
19,400
23 2,300,000
20,200
24 2,400,000
21,100
25 2,500,000
22,000
26 2,600,000
22,900
27 2,700,000
23,700
28 2,800,000
24,600
29 2,900,000
25,500
30 3,000,000
26,400

รายละเอียดแนบทายหลักเกณฑ เงินกูสามัญ (เขาใหมป 2561)
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 32193 เปนตนไป รายละเอียดการชําระเงินกูสามัญ กําหนดสงชําระ 150 งวด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

จํานวนเงินกู/บาท
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000

ชําระงวด... บาท/เดือน
1,100
2,100
3,100
4,100
5,100
6,100
7,100
8,100
9,100
10,100
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนเงินกู/บาท
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000

ชําระงวด... บาท/เดือน
11,100
12,100
13,100
14,100
15,100
16,100
17,100
18,100
19,100
20,100

…
ต
�
ว
�
ช
ย
ี
ส
เ
ก
�
ช
า
ม
ส
เมื่อ
งติดตอ
ผูรับผลประโยชน ตอ

และดําเนินการเรอ� งใดบาง ?

สวัสดีทุกทานคะ ฉบับนี้ขอนําเสนอเร�องใกลตัว และเปนสิ่งจําเปนที่สุด เม�อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผูรับ
ผลประโยชนจะตองดําเนินการเร�องใดบาง และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ขอแนะนําใหสมาชิกทุกทานไดบอกเลาเกาสิบกับผูร บั ผลประโยชน
ไวแตเนิน ๆ วา เม�อเราไมอยูแ ลวลูกหลานจะไดอะไรบาง ? และตองเตรียมเอกสารอะไรบาง ? และไปติดตอที่ไหนบาง ? อันดับแรก
แจงทายาทติดตอฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ (081-7689944) เคานเตอรแรกอยูดานหนาทางเขาสํานักงานเลยนะคะ
เพ�อรับคําแนะนํา และขั้นตอนในการขอรับเงิน

ในสวนของ สอ.กส. จะมีเงินที่ผูรับผลประโยชน ตองติดตอขอรับ หลัก ๆ คือ
1.
3.
5.
7.

เงินสงเคราะหศพสมาชิก
เงินประกันชีวิตหมู
เงินกองทุนผูค้ําประกัน
ปดบัญชีเงินฝาก

2.
4.
6.
8.

เงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (กชค.)
เงินประกันชีวิตหมูภาคสมัครใจ (โครงการ 1, 2)
เงินหุน
เงินสมาคม (สคส.), ชุมนุม (สสชสอ.), ครูไทย (สสอค.)

ผูรับฯ ตองเตรียมเอกสารในการย�นขอรับเงินตาง ๆ อยางละไมตํากวา 2 ชุด ดังนี้

1. กรณีเสียช�ว�ตดวยเจ็บปวย 2. กรณีเสียช�ว�ตโดยอุบัติเหตุ

เอกสารของสมาชิกทีเ่ สียชีวติ รับรองสําเนาโดยผูร บั ผลประโยชน
ผลประโยชน
คนใดคนหนึ่ง
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน “ประทับตราตาย”
3. สําเนาใบมรณบัตร (นายทะเบียนรับรองสําเนา)
เอกสารของผูร บั ผลประโยชนทกุ คน หรือทีร่ ะบุไว รับรองสําเนา
โดยเจาของเอกสาร
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
กรณีผูรับฯ เปนคูสมรส
4. สําเนาใบเปลี่ยนช�อ – สกุล (ถามี)

ขั้นตอนที่ 2 ติดตอเพ�อปดบัญชีเงินฝาก (ฝายรับฝากเงิน)
ขั้นตอนที่ 3 ติดตอขอถอนเงินคาหุน (ฝายทะเบียนหุนและคอมพิวเตอร)

หร�อผิดธรรมชาติ (นอกเหนือจากการเสียช�ว�ตดวยเจ็บปวย)

ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
2. สําเนาชันสูตรพลิกศพ เพ�อนําสงบริษัทประกันชีวิต
ขั้นตอนการติดตอ ขอรับเงิน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ติดตอขอรับเงิน (ฝายสวัสดิการและประชาสัมพันธ)
1.1 เงินสงเคราะหศพสมาชิก สหกรณจะจายให ในวันทีย่ นเอกสาร
�
เรียบรอย จายตามอายุการเปนสมาชิกปละ 2,000 บาท
แตไมเกิน 50,000 บาท
1.2 กองทุนชวยเหลือสมาชิก กชค. (จายตามอายุการเปนสมาชิก
ปละ 6,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท สมาชิกอายุเกิน
80 ป จายเพิ่ม จํานวน 300,000 บาท
1.3 เงินประกันชีวิตหมูสมาชิก จํานวน 500,000 บาท อุบัติเหตุ
จายเพิ่ม 500,000 บาท
1.4 เงินประกันชีวิตหมูภาคสมัครใจ (โครงการ 1, 2)
1.5 เงินกองทุนผูค้ําประกัน

- หากมีเงินกูคงเหลือ สอ.กส. จะนําเงินคาหุนและเงินสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับ นําไปชําระหนี้เงินกู และถามีเงินเหลือจะจายคืนใหกับทายาท
ผูรับผลประโยชน
ขั้นตอนที่ 5 ติดตอขอรับเงินสมาคม (สคส.), ชุมนุม (สสชสอ.), ครูไทย (สสอค.) (อาคารดานนอก สอกส.)
- การจายเงินจะจายตามรายช�อที่ระบุผูรับประโยชนเทานั้น

วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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ขอคิด
โดย พนมพร พรพนม

ขอเขียน

¡ÒÃºÑ§¤Ñº¤´Õ (µÍ¹·Õè 1)

การบังคับคดีเปนขัน้ ตอนทีเ่ จาหนีต้ ามคําพิพากษา ตองดําเนินการ
บังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ ขั้นตอนและ
กระบวนการบังคับคดีมคี วามยุง ยากพอสมควร ดังนัน้ คณะกรรมการ และ
ฝายจัดการของ สหกรณควรศึกษาทําความเขาใจพื้นฐานการบังคับคดี ให
ถองแท ซึ่งจะไดอธิบายตอไป แตเน�องจากมีการแก ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 29) ออกมา ใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป เกี่ยวกับการบังคับ
คดี หองชุด ที่ดิน และหมูบานจัดสรร ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอสหกรณที่รับจํานอง หองชุด ที่ดินจัดสรร และหมูบานจัดสรร
ที่สหกรณบังคับจํานอง และนําออกขายทอดตลาด จึงขอสรุปสาระสําคัญพอสังเขป ดังนี้

1. การขายทอดตลาดหองชุด

ตามกฎหมายวาดวย อาคารชุดกอนขายทอดตลาดเจาพนักงานบังคับคดี
ตองบอกกลาวไปยัง นิติบุคคลอาคารชุด ใหแจงรายการหนี้คาใชจายที่ตองชําระเพ�อการออกหนังสือปลอดหนี้ภายใน 30 วัน
นับแต ไดรบั คําบอกกลาวและเม�อขายทอดตลาดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีกนั เงินที่ ไดจากการขายทอดตลาด ไวเพ�อชําระ
หนี้ ที่คางชําระดังกลาวกอนเจาหนี้จํานอง และใหพนักงานเจาหนาที่ โอนสิทธิใหแกผูซื้อ
2. การขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรตามกฎหมาย วาดวยการจัดสรรที่ดิน กอนทําการขายทอดตลาด
ใหเจาพนักงานบังคับคดีบอกกลาวใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร แจงรายการหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
ภายใน 30 วัน นับแตไดรับคําบอกกลาว เม�อขายทอดตลาดไดแลวใหเจาพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ ไดจากการขาย ทอดตลาดไว
เพ�อชําระหนี้ที่คางชําระดังกลาวกอนเจาหนี้จํานอง และใหพนักงานเจาหนาที่ โอนสิทธิใหแกผูซื้อ
3. หากมีการระงับการจดทะเบียน สิทธิและกรรมสิทธิไว ใหการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมนัน้ เปน
อันยกเลิกไป เห็นไดวากฎหมายใหมใหความสําคัญกับหนี้คาใชจาย หนี้คาบํารุงรักษา และสาธารณูปโภค ของนิติอาคารชุด
และ นิติบุคคลหมู บานจัดสรรกอนเจาหนี้จํานอง ซึ่งแตเดิมนั้น เจาหนี้จํานองเปนเจาหนี้มีประกันที่มีสิทธิไดรับชําระหนี้กอน
เจาหนีส้ ามัญอ�น ตอไปนีส้ หกรณตอ งระวังและหมัน่ ตรวจสอบ สมาชิกทีก่ เู งินไปซือ้ หองชุดหรือคอนโดมิเนียม และบานจัดสรร
วามีพฤติกรรมการซือ้ เพ�อเกร็งกําไร หรือขายตอ โดยไมชาํ ระ คาใชจา ยสวนกลางใหนติ บิ คุ คลอาคารชุด และนิตบิ คุ คล หมูบ า น
จัดสรร หรือไม ซึ่งเปนการเสี่ยงตอการบังคับการ จํานองที่สหกรณอาจไมไดรับเงินจากการขายทอดตลาด เต็มจํานวนหนี้ที่
คางชําระและอาจกอใหเกิดความเสียหายแก สหกรณ ในอนาคตได.......
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..

ผลการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจตาง ๆ

โดย จอม แคลวคลอง
รายงานผลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด (ส.ค.ส.)
ระหวางวันที่ 13 ธ.ค. 61 - 14 ส.ค. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 89 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 24,292,780.00 บาท
สมาคม
ส.ค.ส.

ณ วันที่
11 ก.ค. 62

เขาใหม/
อุทธรณ

ลาออก/
คัดช�อออก

ถึงแกกรรม

คงเหลือ
ณ 14 ส.ค. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะหที่ ไดรับ/ศพ

13,671

16

78

17

13,592

37,231,622.88

271,840.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 49 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 29,400,000.00 บาท
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 294,548 ราย (จายสงเคราะหศพละ 2.047 บาท)
สมาคม
สสอค.

ณ วันที่
30 มิ.ย. 62

เขาใหม/
อุทธรณ

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ลาออก/
ใหออก

ถึงแกกรรม

คงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะห
ที่ ไดรับ/ศพ

8,652

31

1

-

-

5

8,679

6,171,568.23

600,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 มีสมาชิกถึงแกกรรม 47 ราย เปนเงินสงเคราะหที่จาย 28,200,000.00 บาท
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 289,529 ราย (จายสงเคราะหศพละ 2.073 บาท)
สมาคม
สสอค.

ณ วันที่ เขาใหม/
30 มิ.ย. 62 อุทธรณ
7,553

31

ยาย
เขา

ยาย
ออก

-

-

ลาออก/
ไมรับอุทธรณ ถึงแกกรรม
-

4

คงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 62

สินทรัพย

เงินสงเคราะห
ที่ ไดรับ/ศพ

7,580

9,688,453.74

600,000.00

หมายเหตุ สมาชิกที่มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทสมทบ คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร (อายุไมเกิน 56 ป)
ประจําป พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร

ศูนยตรวจ
ศูนยสงเงิน
รับสิทธิตามขอ
สสอค.ประชุม
ระยะเวลารับสมัคร สอบคุณสมบัติ
สงเคราะหลว งหนา บังคับ (นับถึง
ใหความเห็นชอบ
สมาชิก
ให สสอค.
ธ.ค. ของทุกป)

รอบคุมครอง 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 62
10 - 15 ต.ค. 62 16 - 20 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62

10 - 15 ต.ค. 62

1 พ.ย. 62

อัตราเงิน
สงเคราะห จํานวนอายุ
ลวงหนา
4,880
อายุ 51-56 ป + ไมเกิน 56 ป
(เงินบริจาค
ตามขั้นอายุ)

สมาชิกที่มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกประเภทสมทบ คูสมรส, บิดา-มารดา, บุตร (อายุไมเกิน 56 ป) ประจําป
พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร

ศูนยตรวจ
ศูนยสงเงิน
รับสิทธิตามขอ
สสอค.ประชุม
ระยะเวลารับสมัคร สอบคุณสมบัติ
สงเคราะหลว งหนา บังคับ (นับถึง
ใหความเห็นชอบ
สมาชิก
ให สสอค.
ธ.ค. ของทุกป)

รอบคุมครอง 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 62 10 - 15 ต.ค. 62 16 - 20 ต.ค. 62 10 - 15 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62

1 พ.ย. 62

อัตราเงิน
สงเคราะห
ลวงหนา

จํานวนอายุ

4,840

ไมเกิน 56 ป

ติดตอสอบถาม : ส.ค.ส. 043-820431, 093-4909995, ครูไทย 091-6842331, ชุมนุม 091-6842330
วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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มุม

สุขภาพ
โดย บุญชวย กั้วศรี

ประโยชนของ

การออกกําลังกาย ตอนเชา
แมวา การต�นนอนตอนเชาจะเปนปญหาสําหรับคนบางคนมาก แตถา เราตองการเริม่ ตน

การออกกําลังกายก็ควรเริม่ ตนทําในตอนเชา เพราะไดรบั การพิสจู นแลววาเวลาทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับการออกกําลังกาย

1. การเพิ่มพลังสมอง
การออกกําลังกายชวยเพิ่มพลังทางสมองไดนานถึงสิบชั่วโมงหลังการออกกําลังกาย หากคุณออกกําลังกาย
ในตอนเชาสมองและรางกายของคุณจะสดช�น สามารถรับกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การเผาผลาญแคลอรี่ที่ดีขึ้น
การออกกําลังกายในตอนเชาทําใหเกิดการเผาผลาญไขมันไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยลดน้ําหนัก รางกาย
จะเผาผลาญไขมันและแคลอรี่ตอไปหลังจากที่คุณออกกําลังกายเสร็จแลวไม ใชแค ในขณะที่กําลังออกกําลังกายเทานั้น
นั่นคือเหตุผลที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหออกกําลังกายเปนเวลา 60 ถึง 90 นาทีกอนที่จะรับประทานอาหารเชา

3. ทําใหความดันโลหิตลดลง
การออกกําลังกายชวงเชาชวยลดความดันโลหิตไดถึงรอยละ 10 นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มประสิทธภาพการทํางาน
ของหัวใจและหลอดเลือดและปองกันการเกิดหัวใจวายดวย

4. นอนหลับใหดีขึ้น
การออกกําลังกายตอนเชาเปนประจําจะชวยเพิ่มความยาวของการนอนหลับ การนอนหลับที่มีคุณภาพคือ
การนอนที่รางกายสามารถหลับไดลึก รางกายที่ผานการออกกําลังกายมาจะมีความออนลาก็จริง แตเปนความออนลา
ที่ดีตอสุขภาพและจะต�นขึ้นมาในตอนทายไดอยางสดช�นเพราะรางกายไดรับการพักผอนมาอยางเต็มที่แลว

5. ปรับปรุงอารมณของคุณ
การออกกําลังกายจะไปชวยทําใหสมองปลดปลอยสารเอนโดรฟน (endorphins) ซึ่งเปนฮอร โมนแหงความสุข
ถาออกกําลังกายในตอนเชาและจะชวยทําใหอารมณดีและสดช�นไดตลอดทั้งวัน

6. การออกกําลังกายในตอนเชาจะมีประสิทธิภาพมากกวาในชวงเวลาอ�น
ในตอนเชารางกายจะเต็มไปดวยพลังงานและรางกายไดรบั การพักผอนมาอยางเพียงพอ ทําใหการออกกําลังกาย
จะทําไดดีกวาในตอนกลางวันหรือเย็น ที่รางกายจะสูญเสียพลังงานจากการทํางานปกติโดยเฉพาะในชวงกลับบาน
ที่ความรูสึกออนเพลียจากการทํางานอาจทําให ไมอยากออกกําลังกายหรือทําไดแบบไมเต็มที่ และนี่ก็คือเหตุผลที่วา
ควรต�นขึ้นมาในตอนเชาและเริ่มออกกําลังกาย
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นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด พรอมคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด รวมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสรางองคกรสหกรณแกสมาชิก ประจําป 2562
ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2562 ในการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย
นั้น สมาชิกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการจะชวยบริหารงานสหกรณ ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
โครงการเสริมสรางองคกรสหกรณแกสมาชิก ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สหกรณจะตองดําเนินการอยางตอเน�องทุกป เพ�อเปน
การสงเสริมใหสมาชิกไดเขาถึงบริการเชิงรุก บริการรับฝากเงิน และมีสวนรวมในการเสนอแนะทิศทางของสหกรณ ที่จะกาว
ไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพ�อประชาสัมพันธกิจการสหกรณ และใหสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนากิจการสหกรณ
2. เพ�อใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับสหกรณ และนําไปเผยแพรแกสมาชิกอ�นตอไป
3. เพ�อการส�อสารของสหกรณและสมาชิกมีความชัดเจนและตรงกับขอเท็จจริงมากยิง่ ขึน้ การจัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสรางองคกรสหกรณแกสมาชิก ประจําป 2562 ในครั้งนี้มีสมาชิกลุมเปาหมายทั้งหมด 9,911 คน โดยจัดแยกเปนกลุม
อําเภอตาง ๆ จํานวน 22 จุด ใชงบประมาณรายจายประจําป 2562 ขอ 8 แผนพัฒนาบุคลากร ขอ 8.7 โครงการเสริมสราง
องคกรสหกรณแกสมาชิก จํานวน 16,000,000 บาท (สิบหกลานบาท) เพ�อตองการใหสมาชิกสหกรณ ไดรบั ขาวสาร ไดรบั ความรู
ความเขาใจ ทราบแนวปฏิบตั ิ ในหลักการของสหกรณ อยางชัดเจน ขณะนี้ ไดดาํ เนินการมาจนครบบรรลุวตั ถุประสงคแลว ดังนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
1. อ.กุฉินารายณ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ

2. อําเภอกุฉินารายณ 2 วันที่ 4 มิ.ย. 62 โรงเรียนกุฉินารายณ

3. อําเภอสมเด็จ วันที่ 5 มิ.ย. 62 โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ

วารสารสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
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4. อําเภอเขาวง วันที่ 6 มิ.ย. 62 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

5. อําเภอนามน วันที่ 17 มิ.ย. 62 โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห

6. อําเภอคํามวง วันที่ 18 มิ.ย. 62 โรงเรียนบานดินจี่

7. อําเภอหวยผึ้ง วันที่ 19 มิ.ย. 62 โรงเรียนบานหวยผึ้ง

8. อําเภอนาคู 1 วันที่ 20 มิ.ย. 62 โรงเรียนบานนาคู
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9. หน�วยกลาง / จังหวัด เทศบาล / อบจ. วันที่ 20 ก.ค. 62 สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
10. อําเภอเมือง 1 วันที่ 6 ก.ค. 62 สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

11. อําเภอเมือง 2 และอําเภอดอนจาน วันที่ 13 ก.ค. 62 สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

12. อําเภอกมลาไสย วันที่ 22 ก.ค. 62 โรงเรียนพิพัฒนราษฎรบํารุง

13. อําเภอกมลาไสย 2 วันที่ 23 ก.ค. 62 โรงเรียนบานแกหัวแฮดสมโฮงวิทยา
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14 อําเภอรองคํา วันที่ 24 ก.ค. 62 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

15. อําเภอสหัสขันธ วันที่ 30 ก.ค. 62 โรงเรียนสหัสขันธศึกษา

16. อําเภอสามชัย วันที่ 31 ก.ค. 62 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2
17. อําเภอทาคันโท วันที่ 26 มิ.ย. 62 โรงเรียนทาคันโทวิทยายน

18. อําเภอยางตลาด 2 วันที่ 27 มิ.ย. 62 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
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19. อําเภอยางตลาด 1
วันที่ 28 มิ.ย. 62 โรงเรียนลําปาววิทยาคม

21. อําเภอฆองชัย
วันที่ 3 ก.ค. 62 โรงเรียนเพชรผองพันธวิทยา

20. อําเภอหนองกุงศรี 1
วันที่ 2 ก.ค. 62 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม

22. อําเภอหวยเม็ก
วันที่ 4 ก.ค. 62 โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม

พิธีเจริญพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด รวมกับจังหวัดกาฬสินธุ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ คณะสงฆ
จังหวัดกาฬสินธุ จัดพิธีเจริญพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพทุ ธศักราช
2562 โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ใหประชาชนและหน�วยงานทุกภาคสวนรวมในการบําเพ็ญ
กุศล ถวายเปนพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดสวางคงคา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
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